
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Số:            /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021

V/v khẩn trương thực hiện một số 
nội dung liên quan về công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 3415/SYT-KHTC ngày 
17/11/2021 về việc giải quyết chế độ phòng, chống dịch COVID-19 ngoài quy 
định; ý kiến thống nhất của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
giao ban ngày 22/11/2021 (Thông báo số 498/TB-UBND ngày 24/11/2021 của 
UBND tỉnh); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ lực 
lượng tham gia tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 với mức: 
150.000 đồng/người/ngày; tiền ăn mức: 80.000 đồng/người/ngày.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành, đơn vị, địa phương 
liên quan xác định cụ thể số lượng nhân sự tham gia các chốt, tổng dự toán kinh phí 
thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước 14 giờ 00, ngày 26/11/2021.

2. Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành, địa 
phương thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3. Các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường triển khai phần mềm ứng 
dụng PC-COVID; tiến hành kiểm tra, rà soát việc cập nhật, tạo lập và quét QR 
Code tại tất cả các cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học, các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, chợ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, 
quán cà phê, phương tiện vận chuyển công cộng, nơi công cộng tập trung đông 
người…; dán tại nơi vào/ra thuận lợi để mọi người thực hiện quét QR Code để 
phục vụ giám sát, truy vết theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 535/TB-
UBND ngày 24/11/2021.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thiết lập các cơ sở thu 
dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ, không triệu chứng theo đúng hướng 
dẫn của Sở Y tế. Trường hợp cần bổ sung nhân lực thì báo cáo Trung tâm Chỉ huy 
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ; từng bước tiến đến điều 
trị F0 không triệu chứng và cách ly F1 nguy cơ thấp tại nhà theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là Tổ Giám sát – 
Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng theo dõi chặt chẽ 
người ra, vào địa bàn; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các ổ dịch; tăng cường kiểm 



soát chặt chẽ di biến động dân cư, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa 
phương, doanh nghiệp để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường 
xuyên; quán triệt, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định 
về giãn cách, tuân thủ đầy đủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (O).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Trần Văn Tân
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